
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Este caderno pedagógico é resultado de 

uma pesquisa desenvolvida no Mestrado 

Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), pelo professor 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

N. de ensino 8º ano –Ensino Fundamental II 

C. curricular Língua Portuguesa 

 

Objetivo 

geral 

 

 

 

Ampliar os multiletramentos dos alunos para que possam 

lidar, de forma proficiente, com os textos multissemióticos 

da contemporaneidade.   

 

 

 

Objetivos 

específicos 

 Compreender o que é um meme; 

 Entender o processo de articulação das diferentes 

semioses que atuam na composição dos memes; 

 (Re) significar as diversas linguagens e intertextos 

presentes nos memes, tanto do ponto de vista da 

leitura quanto do da produção; 

Quantidade 

de aulas 

17 aulas de 50 minutos 

 

 

Este caderno pedagógico está organizado em três partes: 

I Apresenta o gênero meme, sua origem, estilos e definição 

II Atividades para leitura de memes 

III Atividades para produção de memes 
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Caro professor,  

Este material é resultado da pesquisa desenvolvida por mim no Mestrado 

Profissional em Letras (PROFLETRAS), na Universidade Federal de Sergipe, 

Campus de Itabaiana, entre os anos 2017 e 2018, sob a orientação do Professor 

Doutor Derli Machado de Oliveira. O objetivo deste caderno pedagógico é oferecer 

ao professor mais uma alternativa para possibilitar a ampliação dos 

multiletramentos dos alunos. Se a linguagem pode ser representada por múltiplos 

elementos semióticos, é preciso, então, pensarmos em estratégias para 

aproximarmos o nosso fazer pedagógico ao universo dos alunos. Com atividades 

voltadas para leitura e produção de memes, focamos na identificação, articulação e 

(re) significação das semioses e intertextos que fazem parte da composição dos 

memes, acreditando que isso pode proporcionar aos alunos o desenvolvimento dos 

multiletramentos, uma necessidade para o contato proficiente com os demais 

textos multissemióticos e multimidiáticos da contemporaneidade. Nosso desejo é 

que este caderno seja mais um instrumento didático-pedagógico para as aulas de 

Língua Portuguesa, sobretudo, no que se refere à leitura, interpretação e produção 

textual. Porém, apesar das atividades aqui sugeridas, acreditamos que o professor, 

conhecedor da sua turma e da realidade que a envolve, sabe o que funciona bem 

com seus alunos.  Dessa forma, caro docente, fique à vontade para adotar as 

sugestões que seguem e para adequá-las a sua realidade. No decorrer deste 

caderno, você encontrará alguns dos conceitos teóricos que fundamentaram a 

nossa pesquisa. Eles vão ajudar na compreensão e aplicação das atividades aqui 

sugeridas. Por fim, esperamos que este caderno pedagógico contribua para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, principalmente de Língua 

Portuguesa.  

Atenciosamente, 

Prof. Manoel R. de Abreu Matos 
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Diálogo com o professor 

Abaixo apresentamos um resumo sobre a origem, definição e estilos de 

memes, que deve ser aprofundado por você. Com base nisso, considerando 

ainda o contexto ao qual estão inseridos a escola e seus alunos, você deverá 

escolher os aspectos mais pertinentes e aprofundar com sua turma. 

 

1. SOBRE MEME 
 

O termo meme tem origem no livro The Selfish Gene (O Gene Egoísta) 1976, do 

Zoólogo e teórico social Richard Dawkins, no qual o autor dialoga acerca da transmissão 

cultural. Pautado na perspectiva evolucionista, Dawkins (2007, p. 325) defende a analogia 

entre a evolução genética e a evolução cultural ao afirmar que “a transmissão cultural é 

análoga à transmissão genética [...]”. Para ele, o meme é o gene da cultura que se mantém 

vivo devido à característica de ser transmitido. Esse processo de transmissão se dá pela 

replicação das unidades de cultura de pessoa para pessoa.  

 Dentre essas unidades de cultura que são propagadas entre as pessoas como memes, 

Dawkins (2007) aponta que a linguagem é a unidade que evoluí por meios não genéticos em 

velocidade superior à evolução genética. O fato de que nós, mesmo que de forma 

inconsciente, imitemos os outros, principalmente nossos pais, é bastante familiar. É através da 

imitação que uma criança aprende sua língua em particular, não outra 

qualquer. A linguagem, desse modo, é o melhor exemplo de característica 

humana que evoluí por meios não genéticos.  

 Não apenas a linguagem, mas tudo que compõe o nosso ambiente 

cultural e pode ser passado de pessoa para pessoa por meios não 

genéticos, como as danças, o folclore, a moda o vestuário, as músicas, 

melodias, ideias e a arte, por exemplo, são memes (DAWKINS, 2007). 

 Esses recursos estão disponíveis na sociedade e chegam aos indivíduos por meio de 

outros indivíduos em um constante processo de transmissão que se dá através das diversas 

formas de apropriação, como a observação, a imitação, a paródia, a citação, dentre outras. 

 O conceito de meme derivou da expressão grega mimeme (imitação), como explica o 

próprio autor:  

 

       Fonte: priejj.blogspot.com 

       Acesso em 30/08/18. 



6 
 

Precisamos de um nome para o novo replicador, um nome que transmita a ideia de 

uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. “Mimeme” 

provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro uma palavra mais curta que soe 

mais ou menos como “gene”. Espero que meus amigos classicistas me perdoem se 

abreviar mimeme para meme (DAWKINS, 2007, p. 330, destaques do autor).  

 

Os memes são, então, as unidades de informação e/ou de cultura que nós aprendemos 

através de outras pessoas. Assim, entendemos como os sotaques regionais e as religiões, por 

exemplo, conseguem resistir ao tempo. O ser humano não nasce já com o domínio das 

habilidades socioculturais, ele precisa da interação com seus pares para desenvolver tais 

habilidades. Assim como os genes se replicam entre os corpos transmitindo as características 

físicas, os memes se replicam de cérebro em cérebro transmitindo a cultura. Os memes, desse 

modo, são replicadores de ideias. 

 Vale ressaltar que, com o desenvolvimento das tecnologias, sobretudo das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), os memes passaram a ser 

compreendidos como textos curtos e ferramentas de 

participação sociocultural. São imagens, legendas, 

comportamentos, vídeos, personagens, expressões, gifs, 

hashtags, paródias e carinhas engraçadas que, após passarem 

por um processo simples de edição, são compartilhados nas 

redes sociais. Como aponta a BNCC (2017), com as novas 

ferramentas de edição de texto, a produção e disponibilização 

de textos multissemióticos nas redes sociais se tornam acessíveis.  

O que torna os memes tão populares atualmente, segundo Shifman (2014), é a forma 

acessível, barata e engraçada que os indivíduos têm para manifestar suas opiniões. Diversos 

sites e aplicativos possibilitam que os usuários produzam e compartilhem memes de forma 

rápida. Os memes resultam de um processo criativo de coautoria e exercem um papel 

importante para o empoderamento dos indivíduos, pois possibilita a participação nos eventos 

do cotidiano, evitando o assujeitamento e ativando o protagonismo.        

Apesar da relevância dos memes como instrumento de engajamento dos indivíduos nas 

questões socioculturais e no desenvolvimento do protagonismo, ainda é um objeto pouco 

explorado, principalmente pelo viés pedagógico. Infelizmente, ainda há uma compreensão 

errônea acerca do conceito de meme, que a define como sendo a cultura do besteirol, texto 

humorístico apenas, cultura inútil.  Isso é reflexo justamente da falta de pesquisa nessa área 

que possa evidenciar o meme como gênero textual significativo. É preciso, como defende o 

Fonte: produzido pelos autores 



7 
 

professor Viktor Chagas (2016), superar a concepção simplista de que os memes se 

resumem às imagens engraçadas de gatinhos fofos que são compartilhadas na rede. 

Por todo isso, acreditamos que o gênero textual meme pode contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem, principalmente no tocante ao ensino de Língua Portuguesa.  
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2. LEITURA DE MEMES 

 

Para a sequência didática de leitura de memes, adotamos as orientações de Leurquin 

(2014) acerca da leitura interativa. Para essa autora, o professor deve seguir três etapas para 

trabalhar com a leitura. A primeira etapa é a ativação dos conhecimentos prévios dos alunos, 

buscando despertar o interesse pela leitura do texto sugerido. É o momento para explorar o 

título e o autor do texto, por exemplo, utilizar palavras-chave para desenvolver o interesse 

pela leitura. Em outras palavras, é aguçar a curiosidade e tornar o texto familiar aos alunos.  

A segunda etapa é quando se inicia a leitura propriamente dita, na qual o aluno lê com 

critério e objetivo. Segundo Leurquin (2014, p.10), “nesse momento há uma confrontação das 

hipóteses levantadas no início da leitura com as informações do texto.” Ou seja, das ideias 

pré-concebidas levantadas na etapa anterior. O leitor passa a interagir com as informações 

presentes no texto.  

A terceira etapa consiste em refletir acerca das informações encontradas no texto, 

levando o leitor à construção de novos conhecimentos. “Nessa fase, vê-se claramente que o 

texto estudado passa a ser o ponto de partida para uma reflexão e aprofundamento” 

(LEURQUIN, 2014, p. 10). É o momento em que o estudante, por meio da oralidade ou 

escrita, dialoga com o professor e colegas, formula e emite uma opinião crítica sobre o texto. 

Essas etapas são fundamentadas no interacionismo vygotskiano, que defende que “o 

aluno é um ser humano em desenvolvimento e enquanto tal, é visto como um ser social, não 

só como um indivíduo que participa da sociedade, mas como um indivíduo que se integra 

nela, que a modifica e que é modificado historicamente por ela” (BARBOSA; LEURQUIN, 

2017, p. 60). A leitura, nessa perspectiva, assume caráter mediador do processo de 

socialização, pois possibilita ao indivíduo a tomada de consciência do mundo e de si mesmo.  

 Para que a leitura desenvolva esse papel fundamental, o professor exerce um ofício 

importante na medida em que atua como um orientador, que possibilita que a compreensão do 

que fora lido ocorra e novas percepções sejam geradas. “Para atingir seu objetivo enquanto 

tutor e formador de leitores, o professor mobiliza os conhecimentos dos alunos, negocia-os e 

ressignifica-os” (LEURQUIN, 2014, p. 9). A partir disso, sugerimos uma sequência de 

atividades para a leitura proficiente de memes, objetivando a ampliação dos multiletramentos, 

uma necessidade para o contato exitoso com os textos multimidiáticos e multissemióticos.  

 

 



9 
 

2.1 AULA 1 – O QUE OS DISCENTES SABEM SOBRE MEME? 

 

 

Antes de iniciar a aplicação desta proposta didático-pedagógica, é fundamental que o 

professor diagnostique o que os discentes sabem acerca do gênero a ser estudado e, 

principalmente, se dispõem das condições requeridas para sua circulação – meio digital. Para 

tanto, sugere-se a seguinte atividade
1
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Meme da questão 7 disponível em: www.trendsmap.com/twitter/tweet/1008854894386860032. Acesso em 20 

de set. 2018. Imagem da questão 8 disponível em: https://blog.bet.pt/sabes-quanto-tempo-passou-neymar-no-

chao-ate-agora-no-mundial/. Acesso em 20 de setembro de 2018. 

 

1. Você tem celular ou algo do gênero?   (   ) Sim   (    ) Não  

2. Se disse sim à pergunta anterior, tem acesso à internet?  (   ) Sim   (    ) Não 

3. Você tem conta nas redes sociais? (   ) Sim   (    ) Não 

4. O que é um meme?  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Já compartilhou um meme?  (   ) Sim   (    ) Não 

6. Sabe como é produzido um meme?  (   ) Sim   (    ) Não 

7. Analise o meme abaixo e explique o que você entendeu. 

 

8. Tente produzir um meme a partir da imagem abaixo. 

 

http://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1008854894386860032
https://blog.bet.pt/sabes-quanto-tempo-passou-neymar-no-chao-ate-agora-no-mundial/
https://blog.bet.pt/sabes-quanto-tempo-passou-neymar-no-chao-ate-agora-no-mundial/
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Antes de entregar essa atividade para os alunos responderem, é necessário abordar o 

assunto colocado pelas questões 7 e 8. No anexo 1, foi colocado um material de apoio que 

pode ser levado para a sala de aula a fim de enriquecer o debate sobre esse assunto. Porém, 

como se trata de uma questão muito comentada pela mídia, é bem provável que os alunos já 

tenham conhecimento sobre essa matéria, o que dispensa a apresentação do referido material 

ou parte dele. 

 

2.2 AULA 2 – ACIONANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS, 

DESPERTANDO O INTERESSE PELA LEITURA 

 

Considerando os resultados na atividade diagnóstica, é hora de iniciar as atividades de 

leitura de memes. Mas, como orienta Leurquin (2014), faz-se necessário, primeiro, acionar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero a ser estudado, no caso, o meme, de forma a 

despertar o interesse pela leitura.  

Professor, dependendo das respostas dadas nas três primeiras questões da atividade 

diagnóstica, é imprescindível que seja criado um grupo, seja no Facebook ou no Whatsapp, 

para possibilitar o compartilhamento dos memes entre alunos e professor. Além de ser útil, 

também, para outros registros.  

 Professor, nessa aula, o objetivo é acionar os conhecimentos prévios dos alunos e 

despertar o interesse pela leitura de memes. Será um momento mais de diálogo, no qual o 

professor deve questionar os alunos acerca dos memes buscando resgatar e contextualizar os 

possíveis conhecimentos que eles têm sobre esses novos textos. Em seguida, converse com 

eles sobre os diferentes estilos de memes (vídeos, imagens, gifs, carinhas engraçadas, entre 

outros), seu contexto de produção e circulação (internet, redes sociais) e, principalmente, 

deixe claro que os memes são mais que entretenimento. Por fim, apresente alguns memes 

(sugestões no anexo 2) evidenciando as características antes discutidas.  

 

  

2.3 AULAS 3 E 4 – CONHECENDO A LINGUAGEM DOS MEMES 

 

Professor, chegou o momento de colocar os alunos em contato com os textos a serem 

trabalhados, como orienta Leurquin (2014) sobre a leitura interativa. Essas duas aulas têm 

como objetivo desenvolver as habilidades de leitura de memes a partir da identificação e (re) 
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significação das semioses. Para esse momento, como é o primeiro contato deles com esse tipo 

de texto, de forma criteriosa, orientamos que o professor escolha um tema que seja pertinente 

aos alunos a fim de envolvê-los na proposta de trabalho. Sugerimos, então, o seguinte tema: O 

comportamento dos alunos em relação à vida estudantil.  

Professor, inicie a aula questionando os alunos sobre como devem se comportar para 

terem sucesso na vida estudantil e como, na prática, se comportam. Na sequência, entregue o 

texto 20 dicas para ser um bom aluno (anexo 3) e faça a leitura com eles, relacionando com 

a discussão anterior. Selecione memes sobre esse tema e apresente aos alunos (sugestões no 

anexo 3).  

Seria muito interessante, caso uma parte dos alunos, pelo menos, tenha celular, 

compartilhar esses memes na rede social da turma - grupo de whatsapp – criado para esse fim. 

Porém, isso não deve substituir a apresentação, em sala de aula, via datashow, dos memes 

selecionados pelo professor, mesmo que os alunos acompanhem a exposição através dos seus 

aparelhos de celular. À medida que for apresentando os memes, deixe que os discentes façam 

a leitura e digam o que entenderam. Questione-os como chegaram à conclusão. Apenas ouça 

as opiniões, pois se trata de um tema que eles conhecem muito e, certamente, todos vão querer 

opinar. Ainda não é o momento de explicar como os elementos semióticos e os intertextos se 

relacionam nos memes para gerar o enunciado desejado.  

 

Diálogo com o professor  

Professor, se sua escola tiver laboratório de informática com acesso à 

internet, leve os alunos e solicite que eles mesmos façam essa pesquisa. 

Pode, por exemplo, organizar os alunos em duplas e combinar uma 

quantidade de memes que devem selecionar. Em seguida, transfira esses 

memes para o datashow e deixe que cada dupla apresente os memes 

selecionados. 

  

Após esse primeiro momento de leitura, para verificar se houve alguma aprendizagem, 

orientamos que aplique uma atividade com memes do mesmo tema, utilizando, inclusive, 

alguns dos memes que foram apresentados. Esse momento, segundo Leurquin (2014), 

constitui a terceira etapa da leitura interativa, quando o aluno reflete sobre a leitura realizada. 

A atividade que sugerimos é composta por quatro questões e quatro memes, sendo uma 

questão para cada meme, conforme apresentamos abaixo.  



12 
 

  

Tabela 1: Atividade 1 

Meme 1
2
 

 

Questão 1. Por que, no segundo 

quadro, o filho está assustado e 

rezando? 

 

Meme 2
3
 

 
 

Questão 2. Por que o aluno demonstra 

preocupação com o resultado do teste? 

Meme 3
4
 

 

Questão 3. Por que o aluno se 

revoltou com a questão da prova? 

                                                           
2

 Disponível em: http://fantasticomemes.blogspot.com/2012/09/reuniao-na-escola.html. Acesso em 30 de 

setembro de 2018. 
3
 Disponível em: https://piktag.com/eulucastrouxa/photo/1842295717319100734_6326471766. Acesso em 30 de 

setembro de 2018. 
4
 Disponível em: https://pt.memedroid.com/memes/detail/602471.Acesso em 30 de setembro de 2018. 

http://fantasticomemes.blogspot.com/2012/09/reuniao-na-escola.html
https://piktag.com/eulucastrouxa/photo/1842295717319100734_6326471766
https://pt.memedroid.com/memes/detail/602471.Acesso
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Meme 4
5
 

 

Questão 4. Em relação à vida 

estudantil, o que é possível entender 

do meme ao lado? 

Fonte: Elaborada pelos autores 

  

Após todos responderem, recolha as atividades, analise-as, observando o desempenho 

dos alunos, mas não as corrija, deixe para fazer isso de forma coletiva em sala de aula. Assim, 

você pode trabalhar com todos os problemas mais recorrentes que foram diagnosticados. 

 

2.4  AULAS 5 E 6 – PARA COMPREENDER O QUE É UM MEME 
 

Mesmo que seus alunos tenham bons resultados na atividade anterior, é importante 

que seja trabalhado o conceito de meme, sua origem, a intertextualidade presente nesse tipo 

de texto e, principalmente, como as linguagens são aglutinadas em um pequeno espaço para 

produzir enunciados relevantes. Frente à multimodalidade que constituí os textos, sobretudo 

os memes, concorda-se com Rojo (2012) e Oliveira (2013) quando defendem que são 

requeridas práticas pedagógicas que desenvolvam as habilidades para interpretar todos os 

modos semióticos presentes no texto.  

Professor, recomendamos iniciar as abordagens sugeridas com a apresentação de dois 

vídeos: o que é meme? Origem, definição e um manifesto mimimidias
6
 e Memes, o que 

são
7
? De forma descontraída e com uma linguagem própria dos jovens, esses dois vídeos 

apresentam um panorama geral acerca dos memes. Após a veiculação dos vídeos e discussão 

acerca dos pontos evidenciados, apresente os slides sugeridos abaixo e dê as explicações que 

se fizerem necessárias. Porém, deve-se observar que não há uma definição exata e única para 

o termo meme.  

 

                                                           
5
 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/682787993479021987/. Acesso em 30 de setembro de 2018. 

6
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sRWM-8DuoYE. Acesso em 27 de set. de 2018. 

7
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_9RQUtnE60I. Acesso em 27 de set. de 2018. 

https://br.pinterest.com/pin/682787993479021987/
https://www.youtube.com/watch?v=_9RQUtnE60I
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Tabela 2: Origem, estilos e definição de meme 

O que é um meme?

O termo meme tem origem no

livro, O Gene Egoísta, escrito

por Richard Dawkins em 1976

e derivou da expressão grega

mimeme (imitação). Para ele, o

meme é um replicador de ideia,

uma unidade de evolução

cultural que se propaga entre

indivíduos.

 

Tudo que compõe o nosso

ambiente cultural e pode ser

replicado de pessoa para pessoa

por meios não genéticos, como as

danças, o folclore, a moda,

melodias, ideias e a arte, por

exemplo, são memes.
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Memes e internet

Com o desenvolvimento das tecnologias,

principalmente das digitais (TDIC), os memes

passaram a ser compreendidos como imagens,

legendas, comportamentos, vídeos, personagens,

expressões, gifs, hashtags, paródias, uma frase de

efeito, etc, compartilhados nas redes sociais.

 

Os memes, hoje, são ferramentas de participação
sociocultural, instrumentos que possibilitam o
protagonismo. Por meio intertextualidade, os
memes retomam textos anteriores para gerar uma
nova informação.

 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

Professor, a partir desse material e das explicações, deve-se, agora, buscar 

compreender como as semioses e intertextos se articulam em um pequeno texto para produzir 

o enunciado desejado. Trata-se de desenvolver nos alunos as habilidades para a leitura de 
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textos multissemióticos a partir do reconhecimento e da (re) significação das várias semioses 

que atuam juntas no texto para produzir a mensagem desejada.  

 

2.5 AULAS 7 E 8 – ANALISANDO A COMPOSIÇÃO DOS MEMES 

 

Portanto, escolha um tema juntamente com os alunos, selecione diversos memes sobre 

ele, compartilhe-os no grupo de whatssapp e os apresente em sala de aula. Faça uma leitura 

coletiva, associando esses memes aos conceitos discutidos no momento anterior. Ainda não 

explique nada, apenas intermedeie para que a leitura flua e os alunos discutam sobre os 

memes apresentados. No anexo 4, sugerimos alguns memes sobre a temática política, mas 

fique à vontade para optar por outros temas e memes.  

Desses memes que foram apresentados aos alunos, selecione alguns, inclusive os que 

eles tiveram mais dificuldade para compreender e faça um mapa explicativo para cada meme, 

evidenciando as semioses e intertextos presentes, mostrando como esses elementos 

comunicativos interagem para produzir a mensagem desejada. Leve-os para a sala de aula e 

apresente aos alunos. Abaixo, na tabela 3, apresentamos alguns exemplos de como essa 

atividade pode ser desenvolvida.  
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Tabela 3: Mapa explicativo: o que revela cada semiose e intertexto? 

Uma vez que já sabemos o que é um meme, precisamos

ter um olhar atento para identificar e compreender as

linguagens nele presentes, de modo que possamos (re)

ssignificá-las. Vários elementos comunicacionais atuam

em conjunto para dá sentido aos memes. Além da

forma, os memes são caracterizados também por

serem construções bem humoradas e linguagem

informal (às vezes). Eles podem assumir formas

diversas, como imagens, legendas, comportamentos,

vídeos, personagens, expressões, gifs, hashtags,

paródias, etc. Esses textos trazem consigo uma

história, um contexto que explicam o seu significado. O

meme só será compreendido, então, se houver

reconhecimento, por parte do receptor, do contexto em

que foi criado.  

(Re)significando as semioses e intertextos

As reuniões de pais/responsáveis são

realizadas a cada final de

unidade/semestre para torná-los

cientes da vida escolar do aluno.

O filho ansioso e

preocupado para saber o

que foi dito a seu respeito.

Pela fisionomia, parece que a

mãe não ouviu boas coisas em

relação à vida escolar do seu

filho.

O filho demonstra

preocupação com a reação

da mãe, parece que ele fez

algo de errado na escola
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(Re)significando as semioses e intertextos

Assim como o Chapolin Colorado que aparecia de repente para salvar

seus amigos de situações embaraçosas, um aluno, apesar do temor,

toma coragem para responder que não entendeu nada do conteúdo.

Chapolin Colorado é um personagem

fictício da série mexicana de mesmo

nome. Para chamá-lo, alguém tem que

dizer: "Oh, e agora? Quem poderá me

defender/ajudar?" Ele aparece, e quem

chamou diz: "Oh! O Chapolin Colorado".

Geralmente, após explicar um conteúdo

novo, o professor pergunta se todos

entenderam. A resposta é sempre sim,

mesmo que isso não tenha acontecido. O

autor desse meme faz um paralelo entre

Chapolin que aparece para defender

alguém e o aluno que toma coragem e diz

que não entendeu, salvando a sala toda.

 

(Re)significando as semioses e intertextos

Com os aumentos constantes nos preços dos combustíveis, o

valor do galão de gasolina – 5L – foi considerado superior a uma

aliança que tem um valor elevado.

Rapaz pede a namorada em

casamento e, em vez de lhe

oferecer uma aliança, como

tradicionalmente fazem os

homens, ele oferece um galão de

gasolina.
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(Re)significando as semioses e intertextos

Houve eleições e, para alguns cargos,

terá segundo turno.

Ramón Gómez Valdéz Castilho, Seu

Madruga do seriado mexicano

“Chaves”. É um personagem que se

envolve em conflitos com os demais,

principalmente com Dona Florinda,

Seu Barriga, Quico e Chaves.

Geralmente, em períodos

eleitorais, as pessoas perdem

o bom censo e a capacidade de

reflexão, agem mais pelo lado

emocional e pelo fanatismo,

provocando brigas, inclusive

com familiares e amigos.

 

(Re)significando as semioses e intertextos

O Brasília foi um automóvel produzido

de 1973 até 1982 pela Volkswagem do

Brasil.

Brasília é a capital Federal do Brasil, onde

estar localizado os Três Poderes:

Executivo, Legislativo e Judiciário. As

principais decisões, de cunho nacional,

são tomadas nesse lugar sob calorosas

discussões.
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(Re)significando as semioses e intertextos

Assim como os alicerces e paredes de uma casa dão

sustentação ao telhado, os cidadãos, através dos

seus esforços e altas taxas de impostos, mantêm a

economia do país.

Com o seu trabalho e o

pagamento de impostos,

os cidadãos garantem a

vida boa dos políticos e

altos lucros dos bancos.

 

(Re)significando as semioses e intertextos

A máxima de que todo político é

corrupto.

Sergio Moro, juiz responsável pela

Operação Lava Jato, maior

investigação de corrupção já feita

no Brasil.

Sistemática é a corrupção

planejada, pensada com

antecedência, como uma

organização bem estruturada.
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(Re)significando as semioses e intertextos

Segundo o art. 37 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 - é

proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

Dinossauro pensador utilizado em memes

que visam gerar reflexão no leitor.

O horário político, um espaço reservado por

lei - Nº 4.737/1965 – é exibido

simultaneamente em todas as emissoras

de TV aberta e de rádio AM e FM do país,

para propaganda eleitoral dos candidatos.

Pressupõe-se que as propostas apresentadas pelos candidatos no

horário político são enganosas.

 

(Re)significando as semioses e intertextos

#EleNão foi um movimento iniciado nas redes sociais e liderado por

mulheres com o objetivo de protestar contra o candidato à

presidência da República Jair Bolsonaro, motivado pelas

declarações machistas e homofóbicas do candidato. O movimento foi

materializado nas ruas no dia 29 de setembro de 2018.

Percebe-se que se tratam de

manifestações realizadas por

mulheres de todas as

características fenotípicas e

procuravam demonstrar

repúdio às declarações

homofóbicas do candidato.

 

Fonte: Produzida pelos autores 
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Após a conclusão dessa atividade, organize um seminário, no qual os alunos irão 

apresentar, em dupla, um mapa explicativo como esse que foi apresentado acima. Oriente-os 

que o objetivo dessa atividade é identificar, compreender e significar as semioses e a 

intertextulidade presentes nos memes, de modo que a mensagem veiculada seja entendida. 

Cada dupla fica responsável por selecionar um meme, produzir e apresentar o mapa 

explicativo. Professor, fica a seu critério decidir se terá um tema único para toda a turma ou 

cada dupla escolhe livremente  seu meme. Caso decida determinar o tema, pense em algo que 

seja interessante para os alunos. Organize também o tempo de apresentação, de modo que o 

seminário possa ser realizado em uma aula de 50 minutos. Durante as apresentações não 

interfira, apenas anote as observações e deixe para fazer as devidas ponderações ao final.  

Para finalizar esse primeiro momento e avaliar a aprendizagem dos alunos no tocante à 

leitura de memes, proponha outra atividade, dessa vez objetiva, mas mantendo o mesmo foco 

do seminário - identificar, compreender e significar as semioses e a intertextulidade presentes 

nos memes, de modo que a mensagem veiculada seja entendida, ou seja, fazer uma leitura 

proficiente dos memes.   

Sugerimos, para essa atividade, trabalhar com os memes da Namoradinha Sinistra, 

porque abordam o ciúme, um problema que já faz parte até mesmo da vida dos adolescentes. 

Inicie a aula conversando com a turma sobre esse tema. Questione-os se são ciumentos, peça 

para relatarem casos reais ou fictícios sobre problemas causados por causa do ciúme. Depois 

dessa breve discussão, apresente alguns memes da namoradinha sinistra (sugestões anexo 4). 

Mas não explique, apenas apresente e deixe que os alunos façam a leitura.  

Em seguida, fale sobre a origem desse meme, explicando que ele se originou a partir 

de um concurso realizado em Junho de 2012 pelo cantor norte americano Justin Bieber. Era 

um concurso em que suas fãs deveriam gravar uma paródia da música “Boyfriend“, de modo 

que parecesse uma música de um eu-lírico feminino para o cantor. Porém, uma versão 

chamou a atenção por apresentar uma personagem que demonstrava ser compulsiva pelo seu 

namorado. Entregue aos discentes uma reportagem (anexo 4) que explica em detalhes toda a 

história desse meme. Apresente também o vídeo que gerou os memes. Trata-se do vídeo 

namoradinha sinistra disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=W9WqgSoSGEY. 

Após tudo isso, passe a atividade que apresentamos abaixo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?%20v=4GuqB1BQVr4
https://www.youtube.com/watch?v=W9WqgSoSGEY
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Tabela 4: Atividade 2 

Meme 1
8
 

 

Questão 1. Quem é a “amiguinha”? 

 

 

 

 

Questão 1.1 Por que a garota quer que o 

namorado mande a “amiguinha” para a 

India? 

 

Meme 2
9
 

 
 

Questão 2. Por que a garota quer saber 

quem é Nike? 

 

 

 

 

Questão  2.1 - Quem é Nike? 

Meme 3
10

 

 
 

Questão 3. De qual pasta a personagem 

está falando? 

 

 

 

 

 

Questão 3.1 Por que a pasta agora deve 

ser renomeada para “nossos documentos”? 

  

                                                           
8
 Disponível em: http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html. Acesso em 

25 de out. 2018. 
9

 Disponivel em: http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/. 

Acesso em 25 de outubro. 
10

 Disponível em: http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html. Acesso 

em 25 de outubro de 2018. 

http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/
http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
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Meme 4
11

 

 
 

 

 

Questão 4. Explique a relação entre as 

frases: “não tenho ciúmes” e “atirei sem 

querer”.  

Meme 5
12

 

 

Questão 5. Por que o namorado 

deve cobrir os olhos sempre que uma 

mulher aparecer no filme? 

Meme 6
13

 

 
 

Questão 6. Por que a garota demonstra 

preocupação ao descobrir que o namorado 

comprou dois sanduíches? 

Fonte: elaborada pelos autores 

                                                           
11

 Disponível: http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/. Acesso 

em 25 de outubro de 2018 
12

 Disponível em: http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html. Acesso 

em 25 de outubro de 2018. 
13

  Disponível em: http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html. Acesso 

em 25 de outubro. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/
http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
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Após todos concluírem a atividade, inicie as correções na sala mesmo, solicitando que 

cada aluno responda e explique uma questão. Caso perceba dificuldades por parte dos alunos, 

auxilie-os no sentido de sanar os problemas. Todavia, se as dificuldades para compreender os 

textos forem muitas, deve-se continuar a leitura e a aplicação de atividades no decorrer do ano 

letivo.  
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3 PRODUÇÃO DE MEMES 

 

Considerando que leitura e produção textual são dois fenômenos indissociáveis, 

apresentamos também uma sequência didática para produção de memes a partir das 

orientações de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p. 82).  Segundo esses autores, “uma 

sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual oral ou escrito”. A sequência didática, então, é uma forma 

planejada, organizada e sequencial para se trabalhar um determinado gênero textual e se dá 

através de três procedimentos, a saber: apresentação da situação, produção inicial, módulos 1, 

2, 3, ... e produção final.  

A apresentação da situação é a primeira ação da sequência didática, e o “[...] momento 

em que a turma constrói uma representação da situação de comunicação e da atividade de 

linguagem a ser executada” (2011, p. 84). O professor apresenta aos alunos a proposta de 

trabalho, o que eles vão produzir, qual o gênero textual adotado e como se dará essa produção. 

A produção inicial pretende descobrir o que o aluno já sabe sobre o gênero a ser trabalhado 

para auxiliar no desenvolvimento da etapa seguinte, no caso, os módulos de ensino. Os 

módulos são o desenvolvimento das atividades, nas quais se trabalha mais especificamente 

com os critérios de leitura e produção do gênero abordado, a partir dos problemas encontrados 

na produção inicial. Já a produção final é o momento em que o aluno pratica os ensinamentos 

trabalhados nos módulos. 

Dessa forma, sugerimos uma sequência de atividades para desenvolver a produção de 

memes, pensando na ampliação dos multiletramentos, uma necessidade para o aluno lidar 

com os textos contemporâneos.  

 

3.1 AULAS 9 e 10 – VERIFICANDO O QUE OS ALUNOS SABEM  

 

Nessa aula, conforme orientam Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), apresente a 

situação de produção e solicite uma produção inicial para verificar em que nível de letramento 

os alunos se encontram no tocante à produção de memes. Antes de iniciar essa atividade, 

considerando que os memes habitam o contexto digital, é necessário socializar para os alunos 

sites e aplicativos que se destinam à produção e compartilhamento de memes. Sugerimos o 

site Gerar Memes (https://www.gerarmemes.com.br/), por ser um ambiente de fácil 

https://www.gerarmemes.com.br/
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navegação. Esse site já dispõe de um banco de imagens e ainda possibilita que o usuário 

utilize suas próprias imagens.  

Apresente também alguns aplicativos. Sugerimos, pela gratuidade, facilidade no 

manuseio e o tamanho que ocupam na memória dos aparelhos de celular, os seguintes 

aplicativos: Pixellab, Criador de Memes e Foto Editor. Explique como eles funcionam e 

como explorar todas as suas ferramentas. Caso os discentes não disponham de acesso à 

internet para baixar os aplicativos, você pode transferí-los via Bluetooth. Professor, também é 

importante, nesse momento, discutir com a turma sobre os estilos de memes a serem 

adotados.   

Dependendo do contexto em que os alunos e a escola estão inseridos, a melhor opção é 

trabalhar com os memes de image macro por ser mais simples a produção. A expressão 

image macro diz respeito ao meme que é produzido a partir da relação entre uma imagem e os 

textos verbais que, geralmente, são colocados na parte superior e inferior da imagem.  Esse 

tipo de imagem possibilita a criação, ressignificação e o compartilhamento de memes com 

muita facilidade, pois dispensa programas de edição (BOLADA, 2015).  

Diversos sites e aplicativos se especializaram nesse tipo de meme e proporcionam que 

os usuários produzam memes com muita facilidade, pois bastam uma imagem e alguns 

cliques para criar um meme e já o compartilhar nas redes sociais. Como defende Santaella 

(2013) ao falar da aprendizagem ubíqua, o leitor deve desenvolver as habilidades de navegar, 

pesquisar, compartilhar, remixar, gravar, filmar e comentar, por exemplo, visto que a 

sociedade está imersa em um contexto de recursos e mídias digitais, no qual o conhecimento 

se encontra em toda parte.  

O passo seguinte é a produção inicial que pretende descobrir o que o aluno já sabe 

sobre o gênero a ser trabalhado para auxiliar no desenvolvimento da etapa seguinte, no caso, 

os módulos de ensino. “É assim que se definem o ponto preciso em que o professor pode 

intervir melhor e o caminho que o aluno tem ainda a percorrer: para nós, essa é a essência da 

avaliação formativa” (DOLZ; NOVERRAZ;SCHNEUWLY 2011, p.86). A produção inicial, 

então, torna-se fundamental, na medida em que proporciona ao professor compreender em 

que estágio de desenvolvimento se encontram os alunos em relação ao gênero textual adotado 

e, ao mesmo tempo, possibilita o planejamento de atividades que atendam às necessidades dos 

alunos.  

Os resultados dessa atividade irão nortear o planejamento dos módulos. Os temas para 

essa produção devem ser de livre escolha dos alunos, bem como os estilos dos memes 

também. Exija que os textos sejam compartilhados na rede social – grupo de Whatsapp da 
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turma - criado para esse fim. Analise as produções à luz do objetivo da proposta de produção 

e prepare a próxima aula com base nos problemas encontrados.  

 

3.2 AULA 11 – TRABALHANDO AS DIFICULDADES 

 

A partir dos problemas diagnosticados na produção inicial, planeje quantos módulos 

forem necessários para superá-los. Porém, esse planejamento depende do objetivo que se quer 

alcançar com a produção de memes. Como já explicitado neste caderno pedagógico, as 

atividades aqui sugeridas têm como objetivo a ampliação dos multiletramentos para tornar os 

alunos aptos à convivência proficiente com os textos multissemíoticos. Desse modo, as 

atividades aplicadas devem ter como foco a identificação e (re) significação das semioses e 

intertextos, contribuindo para a compreensão da mensagem emitida ou que se quer emitir.  

É fundamental que o aluno saiba articular as diferentes linguagens e fazer o uso de 

intertextos para tornar os memes textos significativos. Assim, para o módulo I, sugerimos que 

selecione alguns dos memes produzidos pelos alunos na etapa de produção inicial e prepare 

uma apresentação por meio de slides apontando os problemas encontrados e as possíveis 

soluções. Abaixo apresentamos um exemplo de como essa tarefa pode ser desenvolvida.  
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Imagem 2: Articulando as linguagens 

As linguagens não foram devidamente articuladas, de modo

que parte delas está redundante. Além disso, não se sabe

porque a frase “sua média” está isolada das demais e,

principalmente, porque foi cunhada sobre o garrafão. Com

isso, a mensagem que se pretendia imitir ficou prejudicada.

Seria mais significativo se colocasse, 

parte  superior: 

Quando os amigos e os pais são 

curiosos

na inferior: 

E vc recebe sua média, mas prefere 

guardar em segredo
 

Fonte: Produzida pelos autores 

 

Fazer isso com, no mínimo, 10 memes, discutindo com os discentes sobre a 

importância de relacionar as linguagens e intertextos, mas não pode perder de vista o 

significado que cada linguagem representa. Porém, é a remixagem das linguagens que a torna 

uma unidade de informação. Desse modo, desenvolver as habilidades de articulação das 

semioses e intertextos é imprescindível para se tornar um produtor de memes significativos. 

As semioses utilizadas em um meme devem se complementar, para juntas formar uma 

mensagem coerente.  

 

3.3 AULA 12 – É PRATICANDO QUE SE APRENDE 

 

Uma vez explicado como deve ser feita a articulação das semioses e intertextos, para 

os discentes praticarem os ensinamentos passados e o professor verificar a aprendizagem 

adquirida, solicite uma nova produção textual. Proponha a produção de memes a partir de um 
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único tema para toda a turma. Pense em algo que seja interessante também para os discentes e 

que eles gostariam de discutir. Considerando que os memes constituem modos significativos 

de participação sociocultural, sugerimos, dentre tantas outras possibilidades, o uso exagerado 

do celular. Sabe-se que os jovens, principalmente, utilizam por muito tempo os aparelhos de 

celular e por isso, é válido fazer uma reflexão acerca dessa questão.  

Faz-se mister destacar que, para produzir qualquer texto, além de conhecimento de 

mundo, é necessário também conhecimento acerca do tema a ser abordado. Dessa forma, 

inicie falando sobre o contexto da interatividade digital e questione os discentes sobre a 

relação que eles mantêm com o celular, quanto tempo ficam jogando ou nas redes sociais. Em 

seguida, faça a leitura da reportagem que se encontra no anexo 5. Ela fala sobre os riscos que 

o uso exagerado do celular pode causar. Em seguida, solicite que os alunos pesquisem memes 

a respeito do tema abordado, nesse caso, o uso exagerado do celular.  

Recolha esses memes, passe-os para o datashow e os apresente para os alunos, 

evidenciando os estilos, as linguagens e intertextos que se fazem presentes e a importância 

que cada semiose tem para a formação do enunciado. Com isso, os alunos vão adquirindo 

mais propriedade para realizar a próxima atividade. Informe que cada aluno só deve produzir 

no máximo 3 memes. Oriente-os para que as produções sejam compartilhadas na rede social 

da turma. Na próxima aula, cada dupla vai apresentar um meme dos que forem produzidos 

nessa atividade, apontando os erros e/ou os acertos no que se refere à articulação das semioses 

e intertextos.  

 

3.4 AULAS 13 e14 – VERIFICANDO A APRENDIZAGEM 

  

Como informado acima, nessa aula - módulo II - serão apresentados, pelos próprios 

alunos, com o auxílio do professor, os memes produzidos na atividade anterior. Crie uma 

pasta no computador e reúna todos os memes produzidos, identificando seus autores. 

Organize a turma em duplas e distribua um meme para cada, de modo que nenhum aluno 

fique com o meme que produziu. Aguarde 20 minutos para os alunos se prepararem para a 

apresentação. Enquanto isso, circule pela sala tirando as dúvidas que provavelmente vão 

surgir.   

Oriente-os que nessa atividade a dupla deve apresentar o meme que a ela foi atribuído, 

explicando o que cada linguagem e intertexto representam para a produção de sentido, bem 
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como destacando a articulação entre essas semioses. Além disso, quando o meme, em 

decorrência da não articulação das semioses, não expressar uma mensagem coerente e 

significativa, a dupla deve encontrar o problema e sugerir a solução. Essa atividade se 

assemelha com o que foi desenvolvida pelo professor na aula 11. Organize também o tempo 

para cada dupla se apresentar, estabelecendo o mínimo de 3 e o máximo de 6 minutos. 

Professor, acompanhe as apresentações, intervindo quando necessário, de modo que as duplas 

consigam alcançar o objetivo proposto para essa atividade.   

 

3.5 AULAS 15, 16 e 17– PRODUÇÃO FINAL 

 

Após ter percorrido toda a trajetória traçada até aqui no tocante à produção de memes, 

chegou o momento de os alunos demonstrarem se compreenderam os ensinamentos 

trabalhados nas aulas anteriores. Como defendem Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p. 90) 

“a sequência é finalizada com uma produção final que dá ao aluno a possibilidade de pôr em 

prática as noções e os ensinamentos elaborados separadamente nos módulos”. Ou seja, é uma 

atividade que funciona como avaliação, na qual o aluno pratica os ensinamentos que lhes 

foram passados. Assim, organize a proposta de produção e socialize com discentes. 

Independente de qual seja o tema adotado para a produção de memes, é extremamente 

necessário abordá-lo em sala de aula para possibilitar que os alunos produzam textos – memes 

– significativos. Sugerimos, para essa atividade, o tema racismo. Apesar de parecer complexo, 

acreditamos que uma turma de 8º ano já tem maturidade para discutir essa questão que parece 

insuperável.  

Como defende Limor Shifman (2014), os memes desempenham um papel importante 

nessas ações coordenadas, as quais, através dos compartilhamentos em rede, viajam 

facilmente entre as populações e são essenciais para estimular as pessoas a assumirem uma 

causa. Para que os memes exerçam esse papel, é preciso que o autor, além do conhecimento 

de mundo, tenha ainda domínio do conteúdo abordado. Assim, é preciso preparar um material 

didático que verse sobre o racismo e discuti-lo com os discentes antes da aplicação da 

atividade de produção final.  

Desse modo, sugerimos (anexo 5) alguns textos que podem ser utilizados para esse 

fim. Reúna os alunos em círculo e inicie questionando-os sobre o racismo: O que é o racismo? 

Por que ainda existe? O que fazer quando sofrer um ato de racismo? Apenas ouça as opiniões 
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e incentivo-os a falarem mais sobre essas questões. Em seguida, apresente o vídeo
14

 intitulado 

Você sabe o que é racismo? Quebrando O Tabu. Esse vídeo retrata o racismo como 

consequência da desigualdade social e afirma que se trata de um fenômeno estrutural.  

Para complementar o que foi retratado no vídeo, apresente também a reportagem O 

tamanho da desigualdade racial no Brasil em um gráfico. Ela apresenta os números 

da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2015 chamando a atenção do 

leitor para o fato de que os negros e pardos representavam 54% da população brasileira, 

mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior: 75%. Após fazer a 

leitura completa da reportagem, solicite que os discentes produzam, em dupla, um resumo 

relacionando o conteúdo do vídeo com o da reportagem. Ao final das produções, sorteie 

três duplas para fazerem a leitura dos resumos,visando reforçar o que foi apresentado pelo 

vídeo e retomado pela reportagem.  

 Em seguida, apresente e discuta os principais pontos da  Lei nº 7.716/1989 que 

define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e determina que o crime de 

racismo é inafiançável e imprescritível. E, para finalizar esse embasamento teórico, coloque a 

música “Lavagem cerebral” de Gabriel O Pensador e entregue a letra para os discentes 

acompanharem. Essa música apresenta uma visão crítica acerca do racismo e ainda possibilita 

a desconstrução da ideologia de raças. 

Com tudo isso, o passo seguinte é a produção final, na qual os alunos irão produzir 

memes sobre o tema racismo. Cada aluno deve produzir de 2 a 4 memes. Oriente-os para que 

as produções sejam compartilhadas no grupo de whatsapp da turma, uma vez que esses textos 

habitam, principalmente, a internet e as redes sociais. Organize uma exposição com os memes 

produzidos e convide a comunidade escolar para visitá-la. Cada aluno assume a 

responsabilidade de explicar ao público seus memes, caso seja questionado.  

Santos, Gross e Spalding, (2017), argumentam que os jovens e adolescentes vivem 

imersos na cultura digital, na qual os recursos tecnológicos fazem parte do dia a dia, mediado 

pelo uso do celular, de aplicativos, jogos online, youtube, blogs e, principalmente, redes 

sociais. Nesse sentido, é necessário que a escola pense uma pedagogia que inclua em suas 

práticas o universo multimidiático e multissemiótico resultante dos ambientes digitais. 

                                                           
14

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dU-hqu7aqj4. Acesso em 15 de novembro de 

2018. 

 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pnad/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79571-conheca-a-diferenca-entre-racismo-e-injuria-racial
https://www.youtube.com/watch?v=dU-hqu7aqj4
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ANEXOS 

Anexo 1 – sobre Neymar 

 

Reportagem: 

Quedas de Neymar são analisadas por professores de atuação no NY Times 

 
Neymar se contorce após jogada na lateral de campo 

Imagem: Getty Images 

 

Esqueça o VAR (árbitro de vídeo), a capa do The Sun provocativa à Colômbia ou todo 

o espetáculo promovido por Diego Maradona nas arquibancadas. As quedas de Neymar se 

tornaram o assunto mais discutido na Copa do Mundo. Tanto que até o New York Times, 

considerado um dos maiores jornais do mundo, tratou de ouvir professores de atuação para 

analisarem o quanto há de interpretação nas quedas.  

Neymar tem sido duramente criticado pela imprensa estrangeira, especialmente a 

inglesa e a americana, pela postura dentro de campo na Copa do Mundo. Os questionamentos 

se potencializaram depois do pisão de Miguel Layún, do México, na fase de oitavas de final, e 

também foram abraçadas por quem possui pouca relação com o esporte, como os professores 

consultados pelo jornal.  

“Neymar faz o que todos os outros atores iniciantes fazem: valorizam o evento”, 

opinou Jim Calder, professor de atuação por três décadas na New York University’s Tisch 

School of the Arts. 
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As ações de Neymar são consideradas exageradas, mas normais para um perfil de 

atuação. “Quando tem o momento, o ator abre a porta e vê o corpo da esposa e precisa decidir 

se para de chorar ou se está entorpecido pelo momento. Como jogador, a sua escolha é „não 

sei se algum dia vou voltar a andar‟. Não dá para ir no meio do caminho”, opinou Peter Kelly, 

consultor de atuação da série 'NCIS: Los Angeles.' 

As reações de Neymar se tornaram pauta, inclusive, entre os atletas, que abdicaram de 

um discurso mais ponderado para atacar o brasileiro.  

Antes do duelo contra o México, responsável por aumentar o debate quanto às 

„interpretações‟ do camisa 10 brasileiro, jogadores de Juan Carlos Osorio criticaram a postura 

do craque da seleção em campo. Após o duelo, o próprio técnico mexicano reclamou do 

craque. 

Neymar tem um perfil provocador com a bola no pé e costumeiramente irrita os 

marcadores. Tanto que o jogador é quem mais apanhou na Copa do Mundo, com 23 faltas 

sofridas. Deste grupo, oito rivais acabaram amarelados pela arbitragem. 

Calder, ciente destes números, relativiza a postura do atacante durante o Mundial da 

Rússia. Na análise do professor, Neymar se defende com o exagero e, ao mesmo tempo, busca 

se beneficiar esportivamente. 

“Todo o ser-humano atua. Você aprende quando bebê que, se chorar, sua mãe vai vir. 

Se eu choro, este cara pode receber o cartão vermelho. É a mesma coisa”, completou Jim 

Calder.  

Fonte: UOL. Quedas de Neymar são analisadas por professores de atuação no NY Times. 

São Paulo, 05/07/2018. Disponível em: ttps://esporte.uol.com.br/futebol/copa-do-

mundo/2018/noticias. Acesso em 25 de agosto de 2018.  
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Memes: 

 

                                  
         Fonte

15
                                                    Fonte

16
                                         Fonte

17
 

 

 

Imagens: Captura de tela do vídeo
18

 melhores meme da copa. Neymar caindo. Disponível 

em: www.youtube.com/watch?v=3WsOjMkk3Ag, acesso em 20 de agosto de 2018 

 
Fonte: Produzido pelos autores 

 

 

                                                           
15

 Disponível em:  https://pt.memedroid.com/memes/detail/918343. Acesso em 15 de agosto de 2018. 
16

Disponível em: https://aminoapps.com/c/memes-hu3-br/page/blog/copa-do-

mundo/a8xl_4Eu0urGWbMGGzaNbwdeKJ2eMwoPn. Acesso em 20 de agosto de 2018. 
17

 Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2018/07/o-hexa-nao-veio-mas-a-internet-esta-louca-pelo-

alfabeto-com-as-quedas-de-neymar/. Acesso em 20 de agosto. 
18

 Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=3WsOjMkk3Ag. Acesso em 20 de agosto de 2018. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3WsOjMkk3Ag
https://pt.memedroid.com/memes/detail/918343
https://aminoapps.com/c/memes-hu3-br/page/blog/copa-do-mundo/a8xl_4Eu0urGWbMGGzaNbwdeKJ2eMwoPn
https://aminoapps.com/c/memes-hu3-br/page/blog/copa-do-mundo/a8xl_4Eu0urGWbMGGzaNbwdeKJ2eMwoPn
https://www.hypeness.com.br/2018/07/o-hexa-nao-veio-mas-a-internet-esta-louca-pelo-alfabeto-com-as-quedas-de-neymar/
https://www.hypeness.com.br/2018/07/o-hexa-nao-veio-mas-a-internet-esta-louca-pelo-alfabeto-com-as-quedas-de-neymar/
http://www.youtube.com/watch?v=3WsOjMkk3Ag
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Anexo 2: Sugestão de memes para utilizar na aula 2 

   
     Fonte

19
 : Carme P. A. Mocellin                   Fonte

20
: https://me.me                       Fonte

21
: R7 educação 

 

 

  
               Fonte

22
: Memes 24 hrs                                       Fonte: Fonte: g1.globo.com

23 

 

 

 

 

                                                           
19

 .Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/483714816221962578/. Acesso em 30 de setembro de 2018. 
20

 Disponível em: https://me.me/i/entendam-isso-vcs-gostam-de-panetone-eu-sim-mas-5310874. Acesso em 25 

de outubro de 2018. 
21

 Disponível em: https://noticias.r7.com/educacao/fotos/cansado-de-tanto-estudar-confira-memes-hilarios-sobre-

provas-e-escolas-23092014#!/foto/18. Acesso em 25 de outubro de 2018. 
22

 Disponível em: http://memes24.blogspot.com/2013/06/blog-post_7186.html. Acesso em 25 de outubro de 

2018. 
23

 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-caminhoneiros-veja-memes-e-reacoes-da-

internet.ghtml. Acesso em 30 de setembro de 2018. 

https://me.me/
https://br.pinterest.com/pin/483714816221962578/
https://me.me/i/entendam-isso-vcs-gostam-de-panetone-eu-sim-mas-5310874
https://noticias.r7.com/educacao/fotos/cansado-de-tanto-estudar-confira-memes-hilarios-sobre-provas-e-escolas-23092014#!/foto/18
https://noticias.r7.com/educacao/fotos/cansado-de-tanto-estudar-confira-memes-hilarios-sobre-provas-e-escolas-23092014#!/foto/18
http://memes24.blogspot.com/2013/06/blog-post_7186.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-caminhoneiros-veja-memes-e-reacoes-da-internet.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/greve-dos-caminhoneiros-veja-memes-e-reacoes-da-internet.ghtml
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Anexo 3: Material de apoio para as aulas 3 e 4 

Reportagem 

 

20 dicas para ser um bom aluno 
07 de Agosto de 2012 

 

Manter as tão desejadas boas notas parece um desafio para 

muitos estudantes. No entanto, é possível fazer isso com 

algumas práticas simples, confira quais são elas. 

O sonho de 10 entre 10 mães é ter filhos que sejam considerados 

bons alunos, isso não é nenhuma novidade. No entanto, nem 

todos os filhos têm esse mesmo objetivo quando vão à escola, seja porque alcançar o status de 

bom aluno é uma das coisas mais difíceis na vida acadêmica ou simplesmente porque não há 

interesse. Muitos estudantes aceitam a condição de aluno mediano – alguns se contentam até 

mesmo com condições como “mau aluno”. Mas a sua vida escolar não precisa ser uma 

repetição de broncas e advertências. Se você decidiu fazer a sua mãe feliz e não sabe como se 

tornar um bom aluno, confira 20 dicas úteis que podem transformar você no sonho de 

consumo de professores, pais e até mesmo alguns colegas de sala: 

  20 DICAS PARA SER UM BOM ALUNO:  

1. SIGA O MAPA DE SALA 

Dependendo da série em que você estiver e até mesmo da quantidade de alunos na sala, os 

professores acham que a melhor maneira de controlar e favorecer o aprendizado de todos é 

por meio de um mapa que indica onde cada estudante deve se sentar. Se esse for o seu caso, 

siga o mapa. Os seus professores têm um motivo para querer você sentado em determinado 

lugar e não em outro. 

 2. MANTENHA UMA AGENDA 

Você pode se orgulhar da memória mais eficiente da sala, mas ainda assim não é um 

computador e pode deixar algo passar. Para evitar perder datas de provas ou prazos de 

entrega de trabalhos, mantenha uma agenda e anote nela todos os seus compromissos 

relacionados ao colégio. 

 3. TENHA FOCO 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/08/01/955220/6-dicas-evitar-alunos-colem-em-cursos-online.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/17/912323/como-fazer-uma-pesquisa-academica-em-7-passos.html
http://noticias.universia.com.br/emprego/noticia/2012/08/02/955979/professores-4-dicas-fazer-uma-boa-entrevista-emprego.html
http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/07/27/954450/7-dicas-estudar-provas-e-testes.html
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Pode parecer óbvio pedir a um aluno que ele mantenha o foco, mas muitas vezes os estudantes 

simplesmente não sabem como fazer isso. Para evitar distrações, evite ficar olhando para a 

janela, para a porta ou mesmo para o que seus colegas estão fazendo. Concentre-se nas suas 

tarefas. 

 4. SEJA SÉRIO 

Leve os seus estudos a sério. Tenha em mente que você está na escola por um motivo e que 

esse motivo é aprender. Não invente mentiras para faltar ou mesmo para escapar das aulas, 

como se fingir de doente ou dizer ao professor que precisa urgentemente ir ao banheiro. 

 5. QUESTIONE 

Nunca vá para casa com uma dúvida. Se você não está entendendo algo relacionado à matéria, 

pergunte. Nunca considere uma dúvida como sem importância. Lembre-se de que por mais 

boba que uma pergunta pareça, ela pode ser a dúvida de outros colegas de sala. 

 6. SEJA RESPEITOSO 

Evite interromper os professores ou colegas e quando quiser fazer alguma pergunta ou 

observação, levante a mão antes de fazê-lo. É claro que você tem direito de se expressar em 

sala de aula, mas procure respeitar os outros estudantes, eles também têm esse direito. 

 7. SEJA CONSCIENTE 

A sala de aula não foi criada para que os estudantes vivam uma espécie de regime militar, no 

qual os alunos estão proibidos de conversar ou sequer olhar pro lado. No entanto, você 

também não deve aproveitar a liberdade que tem e passar a aula inteira rindo, conversando e 

se virando para trás ou para os lados. Isso atrapalha a concentração do seu professor e dos 

seus colegas. 

  8. COPIE A MATÉRIA 

Pode parecer a dica mais óbvia de todos os tempos, mas se o professor está escrevendo a 

matéria no quadro, provavelmente ela não está presente nos livros de referência que vocês 

utilizam em sala. Não perca tempo com as famosas perguntas do tipo “é para copiar?”. Pense 

que se não houvesse essa necessidade o seu professor não perderia tempo colocando essas 

informações no quadro. 

 9. PRESTE ATENÇÃO 

Outra dica aparentemente desnecessária, mas que é seguida por pouquíssimos alunos. A 

explicação do professor é o momento que você tem para compreender melhor os conceitos 

abordados no material de estudo e sanar as suas dúvidas. Portanto, essa não é a melhor hora 

para desenhar, rabiscar o caderno dos amigos ou mandar bilhetinhos. 

http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/06/956789/7-dicas-aprender-algebra.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/08/07/956669/9-coisas-seus-colegas-trabalho-odeiam-ouvir.html
http://noticias.universia.com.br/tag/livros-gr%C3%A1tis/


40 
 

 10. NÃO COLE 

Embora aquele velho ditado assegure que “quem não cola não sai da escola”, procure fazer 

diferente. Colando você não absorve o conteúdo e ainda corre o risco de ser pego e se 

envolver em situações, no mínimo, complicadas. 

 11. NÃO DISCUTA 

Você pode ter a certeza absoluta de que o seu professor está enganado no que está afirmando, 

mas se você não tiver argumentos que provem isso, fique quieto. Se não tiver razão, então, 

faça uso do silêncio. Discutir com o professor nunca traz nada de positivo para você. 

 12. NÃO CONVERSE COM PESSOAS DE FORA DURANTE A AULA 

Ninguém disse que você precisa fazer amizade apenas com os colegas da sua sala, ou do seu 

ano. Você pode ter amigos em séries diferentes e os horários de vocês provavelmente não vão 

coincidir. Portanto, evite conversar com esses colegas durante o período de aulas, quando 

você os encontra no corredor, por exemplo. 

 13. FAÇA OS SEUS DEVERES 

Pode parecer chato e sem utilidade, mas os deveres de casa têm como objetivo fixar o 

conteúdo estudado durante a aula. Portanto, leve-os a sério. Fazer as suas tarefas de qualquer 

jeito não vai ajudar você a entender a matéria estudada e você pode sentir falta disso na hora 

da prova. 

 14. EVITE SAIR DURANTE A EXPLICAÇÃO 

A não ser que seja um caso muito urgente, como você estar passando mal, evite sair da sala 

durante as explicações do professor. Embora possa parecer muito entediante escutar o 

professor de história falar sobre as inquisições na Idade Média, esse tipo de conteúdo será 

cobrado de você depois, então é melhor que você não perca os detalhes sobre ele. 

 15. NÃO FAÇA BRINCADEIRAS COM O SEU PROFESSOR 

Alguns professores são muito divertidos e dão muita liberdade aos seus alunos, mas não se 

aproveite disso para atrapalhar a aula. Ficar se levantando o tempo todo para fazer 

brincadeiras ou mesmo indo até a lixeira sem necessidade são atitudes que podem deixar o seu 

professor irritado e acabar com a liberdade conquistada. 

 16. NÃO SEJA UM ALUNO APÁTICO 

Embora os professores não gostem daqueles alunos que conversam demais, atrapalham a aula 

e a concentração dos outros estudantes, eles também não esperam alunos silenciosos, que não 

se expressam e não participam da aula. Você pode conversar com os seus colegas, desde que 

seja sobre assuntos relacionados. 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/08/07/956659/4-dicas-manter-disciplina-em-sala-aula.html
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 17. ESTUDE EM SALA 

Os exercícios pedidos pelos professores em sala de aula devem ser feitos lá. Não fique 

enrolando e esperando apenas pela correção, dedique-se, tente resolver os problemas 

propostos e conte com a ajuda do seu professor. Da mesma maneira, leve a sério a correção. 

 18. NÃO PERCA A MATÉRIA 

A frequência é importante para que você passe de ano, mas é claro que você precisará faltar 

em alguns dias. Quando isso acontecer, peça a algum colega de confiança que passe para você 

a matéria estudada naquele dia. Anote os deveres e copie a matéria, caso seja necessário. 

 19. SEJA RESPEITOSO 

Você pode detestar o professor de determinada matéria, mas precisa saber que ele é a figura 

de autoridade dentro da sala e, portanto, merece o seu respeito. Não grite ou fale palavrões em 

sala, isso transforma o ambiente de maneira negativa. 

 20. ESTUDE PARA AS PROVAS 

Você pode ser um excelente aluno, que realiza todas as tarefas e presta atenção em todas as 

explicações, mas se não estudar para as provas não terá como aplicar os seus conhecimentos. 

Dedique-se e crie planos de estudo que ajudem você a resumir a matéria necessária. 

 

Fonte: 20 dicas para ser um bom aluno. Disponível em: Universia Brasil 

http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/07/957092/20-dicas-ser-

um-bom-aluno.html. Acesso em 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/07/26/954067/5-dicas-montar-um-plano-estudos-estrategico.html
http://www.universia.com.br/
http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/07/957092/20-dicas-ser-um-bom-aluno.html
http://noticias.universia.com.br/vida-universitaria/noticia/2012/08/07/957092/20-dicas-ser-um-bom-aluno.html
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Memes sobre vida escolar 
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Anexo 4: material de apoio para as aulas 5 e 6 
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Anexo 4: material de apoio da aula 8 

 

Reportagem sobre o meme Namoradinha Sinistra 

 

Em Junho de 2012, foi realizado um concurso para promover a fragrância de Justin 

Bieber, chamada “Girlfriend”. Para participar, as fãs do cantor tinham que gravar uma paródia 

de sua canção “Boyfriend“, de maneira que parecesse uma música de um eu-lírico feminino 

para Justin. Bieber escolheria suas favoritas e então, elas seriam reproduzidas no canal 

americano NBC.  

Uma versão, no entanto, se destacou das outras por trazer uma personagem que 

aparentava ser compulsiva pelo seu namorado. O vídeo foi enviado ao canal “wzr0713” pela 

até então anônima Laina Walker, e seu sucesso foi praticamente imediato. Atualmente, já 

passa dos dezessete milhões de visualizações. 

A expressão de Laina durante o vídeo se memetizou com quase tanta intensidade 

quanto seu vídeo se popularizou. A web-esfera batizou Walker de “Overly Attached 

Girlfriend” (algo como “Namorada Excessivamente Grudenta”) enquanto, no Brasil, foi 

chamada simplesmente de “Namorada Sinistra”. Em pouco tempo, sua imagem circulava no 

Reddit e já havia servido de base para a criação de perfis que a parodiavam em sites de redes 

sociais, como o Twitter e o Facebook (além de um Tumblr com memes dela).  

Os memes em questão consistem em image macros, com frases de cunho possessivo 

em relação ao seu “namorado”. Há também versões de outras pessoas (e também de animais) 

que possuem expressões semelhantes às da “Namorada Sinistra” original, como o Overly 

Attached Boyfriend (Namorado Sinistro). 

Diferente de certas pessoas que não gostam quando são memetizadas, Walker abraçou 

a personagem sinistra para si e, menos de duas semanas após produzir o vídeo para a 

campanha de Justin Bieber, Laina postou um segundo, representando a mesma persona – 

dessa vez, cantando uma paródia de “Call Me Maybe”, da cantora Carly Rae Jepsen. Este 

acumula mais visualizações que o primeiro, beirando as vinte milhões. 

Atualmente, Laina Walker atua como vlogger em seu canal do YouTube, possuindo 

mais de um milhão de inscrições. Ocasionalmente, ela volta a interpretar a “Namorada 

Sinistra” em seu canal, em dublagens e esquetes que são muito bem recebidas por seus 

seguidores. 

 

https://www.youtube.com/watch?%20v=4GuqB1BQVr4
https://www.youtube.com/channel/UCzFGVUm_s5HP8d7u5vid_jw
http://www.museudememes.com.br/sermons/image-macro/
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Texto adaptado de Caio Melo, disponível em: https://translate.google.com.br/?hl=pt-

BR#en/pt/Overly%20Attached%20Girlfriend. Acesso em 02 de novembro de 2018. 

 

Memes sobre da namoradinha sinistra 

Parte I
24

 

  

  

  

Parte II
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24

 Disponível em: Disponível em: http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-

sinistra.html. Acesso em 25 de outubro de 2018. 

 
25

 Disponíveis em https://www.naosalvo.com.br/os-melhores-memes-de-2012/. Acesso em 25 de outubro de 

2018. 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#en/pt/Overly%20Attached%20Girlfriend
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#en/pt/Overly%20Attached%20Girlfriend
http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
http://www.humortalouco.com.br/2012/08/a-origem-meme-namorada-sinistra.html
https://www.naosalvo.com.br/os-melhores-memes-de-2012/
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Parte III
26

 

                                                           
26

 Disponivel em: http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/. 

Acesso em 25 de outubro. 

 

http://www.museudememes.com.br/sermons/namorada-sinistraoverly-attached-girlfriend/
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Anexo 5 

Reportagem 

Cresce preocupação com o uso exagerado de celulares 

 

Quantas horas por dia seu celular fica na palma de sua mão? Há quantos minutos ou 

horas sua rede social foi consultada? Os seus grupos de Whatsapp exigem muita atenção? “Há 

uma adesão que pode ser excessiva”, alerta o professor Christian Dunker. O pesquisador do 

Instituto de Psicologia da USP se refere a “uma nova forma de controle digital que envolve 

tanto a localização do celular quanto a necessidade de ter o telefone atendido”. 

E os jovens, no caso, seriam os mais prejudicados ao renderem-se a “usos radioativos 

dessa tecnologia”. Justamente porque, observa o psicanalista, integram uma “primeira 

geração” nascida sob a influência de celulares e redes sociais. Segundo Christian Dunker, essa 

combinação leva ainda a uma “dependência de monopolização por um único ou por discursos 

muito fechados”. O receio maior é com opiniões “que incitam sempre o mesmo tipo de afeto: 

ódio ou inveja”, exemplifica. “É muito importante poder ficar consigo, num certo estado de 

desocupação e de descontinuidade entre uma atividade e outra, entre um discurso e outro”, 

recomenda o professor Dunker. 

“A própria ideia de dormir ao lado de um celular ou de estar com ele em cima da mesa 

durante uma conversa talvez não seja a melhor situação para ele estar na nossa vida”, reforça. 

 

Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/cresce-preocupacao-com-o-uso-exagerado-

de-celulares. Acesso em 25 de outubro de 2018. 

 

https://jornal.usp.br/atualidades/cresce-preocupacao-com-o-uso-exagerado-de-celulares
https://jornal.usp.br/atualidades/cresce-preocupacao-com-o-uso-exagerado-de-celulares
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Anexo 6 

Música 

Lavagem Cerebral - Gabriel O Pensador 

Racismo preconceito e discriminação em geral 

É uma burrice coletiva sem explicação 

Afinal que justificativa você me dá para um povo que precisa de união 

Mas demonstra claramente 

Infelizmente 

Preconceitos mil 

De naturezas diferentes 

Mostrando que essa gente 

Essa gente do Brasil é muito burra 

E não enxerga um palmo à sua frente 

Porque se fosse inteligente 

Esse povo já teria agido de forma mais consciente 

Eliminando da mente todo o preconceito 

E não agindo com a burrice estampada no peito 

A "elite" que devia dar um bom exemplo 

É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento 

Num complexo de superioridade infantil 

Ou justificando um sistema de relação servil 

E o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação 

Não tem a união e não vê a solução da questão 

Que por incrível que pareça está em nossas mãos 

Só precisamos de uma reformulação geral 

Uma espécie de lavagem cerebral 

 

Não seja um imbecil 

Não seja um Paulo Francis 

Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante 

O quê que importa se ele é nordestino e você não? 
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O quê que importa se ele é preto e você é branco? 

Aliás branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços 

Se você discorda então olhe pra trás 

Olhe a nossa história 

Os nossos ancestrais 

O Brasil colonial não era igual a Portugal 

A raiz do meu país era multirracial 

Tinha índio, branco, amarelo, preto 

Nascemos da mistura então por que o preconceito? 

Barrigas cresceram 

O tempo passou... 

Nasceram os brasileiros cada um com a sua cor 

Uns com a pele clara outros mais escura 

Mas todos viemos da mesma mistura 

Então presta atenção nessa sua babaquice 

Pois como eu já disse racismo é burrice 

Dê a ignorância um ponto final 

Faça uma lavagem cerebral 

 

Negro e nordestino constroem seu chão 

Trabalhador da construção civil conhecido como peão 

No Brasil o mesmo negro que constrói o seu apartamento 

Ou que lava o chão de uma delegacia 

É revistado e humilhado por um guarda nojento 

Que ainda recebe o salário 

E o pão de cada dia graças ao negro 

Ao nordestino e a todos nós 

Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói 

O preconceito é uma coisa sem sentido 

Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 

Me responda se você discriminaria 

Um sujeito com a cara do PC Farias 

Não, você não faria isso não... 
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Você aprendeu que o preto é ladrão 

Muitos negros roubam mas muitos são roubados 

E cuidado com esse branco aí parado do seu lado 

Porque se ele passa fome 

Sabe como é: 

Ele rouba e mata um homem 

Seja você ou seja o Pelé 

Você e o Pelé morreriam igual 

Então que morra o preconceito e viva a união racial 

Quero ver essa musica você aprender e fazer 

A lavagem cerebral 

 

O racismo é burrice mas o mais burro não é o racista 

É o que pensa que o racismo não existe 

O pior cego é o que não quer ver 

E o racismo está dentro de você 

Porque o racista na verdade é um tremendo babaca 

Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca 

E desde sempre não para pra pensar 

Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar 

E de pai pra filho o racismo passa 

Em forma de piadas que teriam bem mais graça 

Se não fossem o retrato da nossa ignorância 

Transmitindo a discriminação desde a infância 

E o que as crianças aprendem brincando 

É nada mais nada menos do que a estupidez se propagando 

Qualquer tipo de racismo não se justifica 

Ninguém explica 

Precisamos da lavagem cerebral 

Pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural 

Todo mundo é racista mas não sabe a razão 

Então eu digo meu irmão 

Seja do povão ou da "elite" 

Não participe 
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Pois como eu já disse racismo é burrice 

Como eu já disse racismo é burrice 

 

E se você é mais um burro 

Não me leve a mal 

É hora de fazer uma lavagem cerebral 

Mas isso é compromisso seu 

Eu nem vou me meter 

Quem vai lavar a sua mente não sou eu 

É você 

 

Fonte: Disponível em: https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/66182/. Acesso em 20 de 

novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/66182/
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Reportagem 1 

O tamanho da desigualdade racial no Brasil em um gráfico 

Negros são 54% da população mas sua participação no grupo dos 10% mais pobres do país é 

muito maior: 75%. 

São Paulo – A desigualdade no Brasil, além de enorme, tem um forte componente racial. 

É o que mostram os números da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 

divulgados na última semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Em 2015, os negros e pardos representavam 54% da população brasileira, mas sua 

participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior: 75%. 

No grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem de negros e pardos é de apenas 

17,8%. 

“Ainda observando a desigualdade de renda que, apesar de arrefecimento nos últimos anos, 

mantém-se consequente, a população permanece segmentada por cor ou raça”, diz o relatório. 

Veja no gráfico: 

– 

 (IBGE/Divulgação) 

Uma das chaves para isso é a educação. Em 2015, 53,2% dos estudantes pretos ou pardos de 

18 a 24 anos de idade cursavam níveis de ensino anteriores ao superior, como o fundamental e 

o médio, enquanto apenas 29,1% dos estudantes brancos estavam nessa mesma situação. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/pnad/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ibge/
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A outra é a informalidade, que atinge 48,3% da população negra contra 34,2% da população 

branca. 

 E a desigualdade não é apenas de renda. Pretos ou pardos estavam 73,5% mais expostos a 

viver em um domicílio com condições precárias do que brancos. 

Apesar disso, as condições melhoraram nos últimos anos. A porcentagem de lares negros 

atendidos por sanamento subiu de 44,2% para 55,3% desde 2005, enquanto o atendimento em 

lares brancos aumentou de 64,8% para 71,9% no mesmo período. 

Desigualdade 

A desigualdade de forma geral tem caído de forma ininterrupta desde 2004. A medida disso é 

o índice de Gini, que vai de 0 a 1: quanto mais alto, mais desigual é o país. 

No Brasil, ele foi de 0,555 em 2004 para 0,491 em 2015. Todo mundo caiu, mas houve “uma 

queda mais acentuada dos rendimentos médios nos décimos de população com rendimentos 

mais elevados.”, diz o relatório do IBGE. 

Ainda assim, a concentração de renda continua altíssima: os 10% mais ricos do país capturam 

40,5% de todos os rendimentos do país. Há dez anos, proporção era de 45,3%. 

E vários economistas apontam que por trabalhar por amostragem domiciliar, a PNAD não é o 

melhor instrumento para captar as rendas dos estratos mais ricos. 

Ela não considera rendimentos de capital como aplicações financeiras e ganhos com imóveis, 

por exemplo, então pode estar subestimando o tamanho da riqueza nas camadas mais elevadas 

da pirâmide social. 

Um sinal disso foi o relatório do banco suíço Credit Suisse divulgado recentemente, 

mostrando que o número de milionários no país passou de 162 mil para 172 mil entre 2015 e 

2016. 

 

Fonte: EXAME. Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-

desigualdade-racial-no-brasil-em-um-grafico/. Acesso em 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

https://exame.abril.com.br/economia/mesmo-com-crise-brasil-ganha-10-mil-novos-milionarios-em-um-ano/
https://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-desigualdade-racial-no-brasil-em-um-grafico/
https://exame.abril.com.br/economia/o-tamanho-da-desigualdade-racial-no-brasil-em-um-grafico/

